
Vejledning til sæsonbooking 

1. Gå til www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking/saesonbooking. Nederst på denne 
side kan du logge på bookingsystemet. 
>> HUSK AT LÆSE VEJLEDNINGEN OG LOKALEREGULATIVET << 
Når du er klar til at komme i gang med sæsonbookingen, klik på  den blå bjælke:  
”INDSEND DINE ØNSKER TIL SÆSON 2019/2020: KLIK HER”  - et nyt vindue åbner sig. 

 

 
 

http://www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/lokalebooking/saesonbooking
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2. Login: indtast dit brugernavn og kodeord i felterne (er du blevet oprettet af Hørsholm Kommune i 
forbindelse med skiftet til nyt system for to år siden er dit brugernavn din e-mail adresse) 
a. Er du ny bruger og er tilknyttet en gruppe/kreds/forening, som du booker på vegne af, skal du 

skrive til kof-post@horsholm.dk og blive oprettet som medlem af pågældende 
gruppe/kreds/forening, så bookingerne er knyttet til denne. 

b. Har du glemt dit kodeord klik ”Glemt kodeord?”, du vil få et link på din mail, hvor du kan 
vælge et nyt kodeord. 

 
 

3. Forening/gruppe - Vælg hvem du booker på vegne af 

 
 

mailto:kof-post@horsholm.dk
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4. Rolle - Vælg hvilken rolle du har ift. denne booking 

 
 

5. Hvis du søger om nyt tidspunkt og/eller nyt lokale, research din tid: ønsker du at forespørge på 
nye tider og/eller lokaler, kan det være en god ide at se på sidste års tider, for at se, om der er 
nogen der har tiden i forvejen. 

 
Du skal finde kalenderen på det lokale du er interesseret i: 
a. Klik først ”Bookingoversigt” i øverste faner og dernæst ”Kalender” 
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b. Som standard står kalenderen altid i din(foreningens) kalender. Her kan du se dine bookinger 
Vælg det ønsket lokales kalender:  

 
c. Klik i kalenderen for at se hvad der i sæson 18/19 har været i lokalet 
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6. Sådan laver du en bookingforspørgelse: 
a. MEGET VIGTIGT!!! Vælg Bookingtype: Klik på fanen ”+ Book” øverst til venstre og vælg 

”Forløbsbooking” (også selv om du kun skal booke en enkeltstående tid) 
b. Vælg derefter Matrikel: vælg i listen over tilbud hvor du vil booke facilitet.  

 
 

7. Bookingdetaljer - Du kommer ind på bookingsiden: 
Først skal du vælge facilitet (lokale, hal, m.m.)  
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8. Booking titel  og kategori: 
a. Indtast titlen på din booking i feltet under ”Emne”. 

Hvis du har mange forskellige hold/grupper, vil denne titel kunne hjælpe dig med at holde styr 
på hvad der skal foregår på denne specifikke booking. 

b. Under Kategori: vælg hvilken type aktivitet der skal foregå på bookingen 

 
 



Vejledning til sæsonbooking 

9. Forløb (datoer) 
– sæsonen starter den 12. august 2019 og slutter den 28. juni 2020, den første dato der kan bookes 
er derfor den 13. august 2018.  
– tips og tricks:  
          > ved at klikke ”Clear” nederst i kalenderen kan du selv indtaste datoerne i datofeltet på flg. 
måde: dd/mm/åååå. 
           > klik på øverste bjælke for den viste måned og du vil se en årskalender, som du kan 
navigere hurtigere frem og tilbage i. 
a. startdato. Vælg startdatoen i kalenderen, der svarer til første dag i dit bookingforløb. 

 
b. slutdato – Vælg slutdato, der svarer til den dag dit bookingforløb ender.  

Drejer det sig om en enkelt booking skal du blot indtaste samme dato som startdatoen. 
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10. Tidsrum  og varighed for bookinger 
a. Vælg hvornår din booking skal begynde. Husk at medregne evt. ankomst af deltagere, evt. 

omklædning, evt. tid til at sætte stole og borde op o.lign. 
b. Varighed – Vælg hvor længe din booking skal vare.  

VIGTIGT! Varigheden skal indeholde tid til forberedelse/ankomst/m.m. samt 
oprydning/afslutning/omklædning. Du kan ikke regne med at få adgang til lokalet før tid. 

 

  
 

11. Gentagelse – Vælg hvordan og hvor ofte din booking skal gentages.  
a. Ved enkeltbookinger, vælg ”Dagligt”, eller hvis du har en aktivitet flere dage i træk. 
b. Herunder ses eksempel med ugentlig aktivitet - Vælg/fravælg dag ved at klikke på dagen. Du 

kan godt vælge flere dage på en uge, f.eks. tirsdag og fredag, du kan vælge hver uge eller hver 
anden/tredje uge. 
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c. Gentagelse med månedtligt aktivitet - 2 muligheder:  
- en fast dato om måneden: f.eks. den 20. hver måned 
- en fast uge og dag hver måned: f.eks. hver tredje onsdag hver måned eller hver anden/tredje 
måned 

  
 

12. Fuldfør bookingforespørgslen: Klik på ”Send ønske på Forløb” for at afslutte forespørgslen. 

 
 

13. Kvittering. Her kan du se opsummeringen på din booking. Klik på ”Bookingoversigt” for flere 
detaljer, eller fortsæt til næste booking. OBS. Du modtager ikke en e-mail bekræftelse på 
forespørgsler, vi henviser til bookingoversigten for at se om forespørgslen på bookingen er gået 
igennem. Efter fordelingen af lokalerne er foretaget, vil der blive sendt en e-mail ud hvorefter du vil 
kunne i din bookingoversigt se hvilket tider er godkendte.  
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14. Bookingoversigt  
a. Vælg Forløb i den blå menu øverst 
b. Under status sæt flueben i kun afventer godkendelse. Alle sæsonbookinger skal godkendes af 

administrationen.  
c. Åben detalje for forløb ved at klikke på ”+”. Det er her du vil senere kunne se hvilke tider du har 

fået godkendt og hvilke tider du ikke har fået godkendt, når sæsonfordelingen er slut. 
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15. Aflys bookingen ved at vælge ”Aflys”.  
Du kan her, din bookingoversigt, fjerne evt. dage hvor du ved, I ikke mødes – f.eks. hvis der er 
helligdage eller ferier hvor du i forvejen ved, at I ikke skal bruge lokalet - så vil andre få mulighed for at 
låne lokalet denne dag.  
a. For at aflyse ønskede bookinger klik på ”Aflys” til højre for pågældende dato, eller aflys hele 

forløbet nederst (eksemplet viser hvordan aflyste datoer bliver overstreget med rød) 

 
b. Bekræft aflysning ved at klikke ”Aflys” (du behøver ikke at give en årsag) 
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c. Kvittering på aflysning. Gå tilbage til bookingoversigten. 

 
 
 


